
Resultatopgørelse for 2015 
 

 
   
    2015  2014 
    kr. 1.000 kr. 
 
Provisioner    6.066.832  4.626 
Administrationstilskud m.v.    1.617.191  1.644 
Kontingenter    541.978  538 
Regulering medlemsindskud    219.900  162 
Transportregnskab    146.726  73 
 
Indtægter i alt    8.592.627  7.043 
 
 
Personaleomkostninger    7.620.675  5.612 
Lokaleomkostninger    357.189  307 
Administrationsomkostninger    519.904  581 
Andre salgsfremmende omkostninger    129.023  291 
 
Udgifter i alt    8.626.791  6.791 
 
Resultat før afskrivninger    -34.164  252 
 
Afskrivninger    217.500  90 
 
Resultat før finansielle poster    -251.664  162 
 
Finansielle indtægter    18  1 
Finansielle udgifter    0            0 
 
 
Årets resultat, der overføres til næste år    -251.646  163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Balance pr. 31. December 2015 
 

Aktiver 
 
    2015  2014 
    kr. 1.000 kr. 
 
Immaterielle anlægsaktiver 
 Depositum    0      0 
 Goodwill, Ålekistevej    0          0 
 
     0  0 
 
Materielle anlægsaktiver 
 Driftsmidler    127.500  0 
 Ejendom Herlev    4.140.000  4.230 
 Andel Ålekistevej    650.000  1.000 
 
     4.917.500  5.230 
 
Finansielle anlægsaktiver 
 Aktier/indskud i GF Forsikring    673.124     673 
 
     673.124     673 
 
Anlægsaktiver i alt    5.590.624  5.903 
 
Andel af Udviklingsenhedens egenkapital 
    (Midlerne er båndlagte og kan kun anvendes  
     til Udviklingsenhedens formål) 
 Saldo primo 2015                       865.835                  0 
    Nedskrivning ultimo 2015                                    865.835                   0            
  
                       0                   0  
Omsætningsaktiver  
 Diverse tilgodehavender    2.894         28 
 Likvide midler    1.252.656  1.074 
 
     1.255.550  1.102 
 
Omsætningsaktiver i alt    1.255.550  1.102 
 
 
Aktiver i alt        6.846.174             7.005 
 
 
Aktier/indskud i GF Forsikring er indregnet til anskaffelsespris,  
og er ikke frit omsættelige. 



Balance pr. 31. December 2015 
 

Passiver 
 
    2015  2014 
    kr. 1.000 kr. 
 
Egenkapital 
 Saldo 1. Januar 2015    4.430.532  4.267 
    Nedskrivning Andel Ålekistevej    -350.000  164    
    Årets resultat    -251.646  -0 
 
Egenkapital i alt    3.828.886  4.431 
 
 
Langfristet gæld0, 
 Medlemsindskud    700.000     700 
 
     700.000     700 
  
Kortfristet gæld  
 Skyldige feriepenge    681.516     578 
 Regulering medlemsindskud    294.000     294 
 Anden gæld                    1.341.772             1.002 
 
     2.317.288  1.874 
 
 
Gæld i alt    3.017.288  2.574 
 
Passiver i alt    6.846.174  7.005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten  for regnskabsåret 2015 for GF- 
Storkøbenhavn. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver 
årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling 
samt resultat. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Herlev, den 26. februar 2016 
 
 
 
Bestyrelse:   
 
 
 
__________________            ____________________           __________________ 
       Kim Friland                               Poul Erik Kjær                         Johnny Mølbæk 
         Formand                                 Næstformand 
 
 
____________________           __________________                    
         Caspar Rose                           Ulrich Søgård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 
 
Til medlemmerne i GF-Storkøbenhavn  
Jeg har revideret  årsregnskabet for GF-Storkøbenhavn  for regnskabsåret  1. januar  - 31. 
december 2015,der  omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,  balance og 
specifikationer. 
Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar  
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg 
har udført revisionen i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder om 
revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg overholder 
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, 
om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb 
og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors 
vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor  
intern kontrol, der er relevante for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et 
retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg 
af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 
den samlede præsentation af årsregnskabet. 
 
Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for min konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion  
Det er min opfattelse, at  årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og  finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar  - 31. december 2015 i overensstemmelse med  
årsregnskabsloven. 
                                                                                                   Greve, den 26. februar 2016 
                                                                                                   
 
                                     Ib Kold-Christensen Registreret revisor ApS 
                                                                                                                  CVR nr. 13481040 
                                                                                 Ib Kold-Christensen Registreret revisor  


